
ciąg dalszy na str. 3.

Na ostatniej sesji poprzedniej kaden-
cji Rada zmniejszyła liczbę stałych 
komisji z 5 do 3, likwidując Komisję 
Rolnictwa, a jej zakres działania do-
kładając do kompetencji Komisji ds. 
Rozwoju Infrastruktury Komunalnej, 
Komunikacji i Ochrony Środowiska 
oraz Komisję ds. Pomocy Społecznej 
i Zdrowia, włączając jej zakres działa-
nia do zadań Komisji Oświaty, Kultu-
ry, Sportu i Rekreacji. Należało 
zatem skompletować składy 4 komi-

sji (Komisja Rewizyjna jako najważ-
niejsza jest obowiązkowa).
Wybór składów komisji był poprze-
dzony sondą, w której poszczególni 
radni poprzez wypełnienie ankiet 
określili w jakich komisjach chcieli-
by pracować. Na podstawie preferen-
cji określonych przez samych 
zainteresowanych została przygoto-
wana wstępna lista członków poszcze-
gólnych komisji, która stanowiła 
punkt wyjścia do konkretnych głoso-
wań.
Na początek wybrano skład najważ-
niejszej w Radzie – Komisji Rewizyj-
nej. Do jej składu zgłosili akces: 
Andrzej Gil, Marek Gil, Józef Łysek, 

W ciągu tygodnia poprzedzającego se-
sję, na której uchwała budżetowa zosta-
ła przyjęta, radni omawiali finanse 
gminy na posiedzeniach poszczegól-
nych komisji. Dużą pomocą dla no-
wych radnych, spotykających się po raz 
pierwszy z dość trudnym zagadnie-
niem, jakim jest budżet gminy, był 
udział komisjach skarbnika Jana Turka, 
który w bardzo przystępny sposób obja-
śniał zawiłości i zamieniał suche liczby 

z załączonych do projektu uchwały ta-
bel w konkretne sprawy i zagadnienia. 
Dzięki wyjaśnieniom skarbnika radni 
mieli możliwość zapoznać się ze struk-
turą wydatków i dochodów Gminy, pla-
nami inwestycyjnymi władz na bieżący 
rok, wysokością i sposobem rozliczania 
poszczególnych zobowiązań Gminy. 
Żaden z radnych na posiedzeniach ko-
misji nie wyraził zastrzeżeń, ani nie 
zgłosił poprawek do proponowanego 
projektu. Nie było również innych pro-
pozycji zagospodarowania gminnych 
funduszy. 
Radni omawiali i przyjęli także uchwa-
ły w sprawie wynagrodzenia dla burmi-
strza i stawek diet dla radnych nowej 
kadencji. Tematy te zostały również 
omówione wcześniej na posiedzeniach 
komisji i członkowie niektórych z nich 
wnieśli znaczne poprawki - zwłaszcza 

ciąg dalszy na str. 8.



Apteka , Plac Wolności 15, 24 – 30.01.2011

Apteka , ul. Skalska 22, 31.01.2011 – 06.02.2011

Apteka, ul. Krakowska 58 A, 07 – 13.02.2011

Podczas IV sesji Rady Miejskiej 
w Wolbromiu radny Stanisław Koło-
dziej z wyrzutem narzekał, że w naszej 
gminie nie odbył się XIX Finał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
i pytał dlaczego organizacją nie zajął 
się wydział promocji UMiG. Podobne 
wypowiedzi słyszałam również od in-
nych osób. Takie opinie uważam za po-
myłkę lub czystą demagogię. 

Przez lata organizacją finałów WOŚP 
zajmowała się pani Agnieszka Gardeła 
i tym większa chwała jej za to, bo kie-
dy wycofała się z prowadzenia akcji 
nie znalazł się NIKT: ani radny, ani na-
uczyciel, ani urzędnik, ani przedstawi-
ciel jakiejkolwiek innej profesji, grupy 
społecznej, czy wiekowej, który ze-
chciałby podjęć trud kontynuowania 
pracy przy akcji w tym roku. 

Z doświadczenia wynika, że z każdym 
rokiem organizacja WOŚP staje się 
trudniejsza, bo choć wolontariuszy nig-
dy nie brakowało, organizacja finału 
nastręcza mnóstwo komplikacji. 

W wyniku przeprowadzonych ostat-
nio kilku kontroli naszego targowiska 
konieczne jest wprowadzenie zmian 
w jego funkcjonowaniu. Obowiązują-
ce w Unii Europejskiej dość drakoń-
skie przepisy dotyczące handlu 
zwierzętami wymuszają na zarządza-
jących targowiskami wprowadzenie 
zmian w ich organizacji. Nakłady ja-
kie MZGKiM, jako zarządca targowi-
ska, musiałby ponieść na 
dostosowanie stanowisk do handlu 
zwierzętami do unijnych wymogów 
weterynaryjnych zakład wycenił na 
kwotę 600-800 tys. zł. 

Przychód z opłaty targowej od sprze-
daży zwierząt w ciągu jednego dnia 
targowego wynosi 200-250 zł, co daje 
rocznie ok 12 tys. zł. Jak wyliczył dy-
rektor Zdzisław Skoczyń, zwrot  kosz-
tów poniesionych na dostosowanie 
targu do wymogów unijnych nastąpił-
by po ponad 60 latach!
Wobec powyższych wyliczeń, z któ-
rych jasno wynika, że przedsięwzię-
cie jest nieekonomiczne, a dodatkowo 
nieuzasadnione społecznie, ponieważ 
w ostatnich latach znacznie spadło za-
interesowanie okolicznych rolników 
handlem na wolbromskim placu, 
MZGKiM przygotował projekt nowe-
go regulaminu targowiska, któ-
ry, m.in., przewiduje likwidację 
stanowisk do sprzedaży żywca. 
Kolejna zmiana we wspomnianym re-
gulaminie wynika z zaostrzenia prze-
pisów przeciwpożarowych. Nowe 
przepisy, które wkrótce będą obowią-
zywać na wolbromskim targowisku 

przewidują zatem, że każdy handlują-
cy na targowisku będzie zobligowany 
do utrzymywania ładu i porządku na 
swoim stoisku oraz  zabezpieczenia 
go w 2 kg gaśnicę.
Projekt uchwały został omówiony 
i radni wnieśli do niego „kosmetycz-
ne” poprawki. Tekst nowego regula-
minu, który będzie obowiązywał 
w terminie 14 dni od ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Małopolskiego, opublikujemy na 
stronie internetowej UMiG Wolbrom 
www.wolbrom.pl.
Zarządca targowiska przewiduje rów-
nież jego modernizację. Jak poinfor-
mował nas dyrektor MZGKiM 
Zdzisław Skoczyń, zakład ma zamiar 
skorzystać z zapowiadanego przez mi-
nisterstwo rolnictwa programu budo-
wy i modernizacji targowisk „Mój 
rynek”. Dotacje w wysokości do 
1 mln zł będą pochodzić ze środków 
PROW 2007-13, przy czym dofinan-

Dla większości ludzi udział w finale 
jest dobrą zabawą, rodzajem rozrywki, 
często poprawiającej samopoczucie po 
wrzuceniu datku do puszki. Dla organi-
zatorów jest to czas wielkiej, odpowie-
dzialnej pracy, nie zawsze wdzięcznej, 
przeważnie niedocenianej.
Nie miejsce to i czas na rozważania 
o kontrowersjach, jakie w niektórych 
budzi działalność Jerzego Owsiaka – 
bo są i takie i trzeba je traktować po-
ważne - czysta idea jest szczytna i jako 
taką warto ją popierać. 

Czy organizacja tej akcji może i powin-
na być włączana w oficjalne działania 
urzędów miast i gmin? Czy promowa-
nie miasta przez wykorzystanie akcji 
charytatywnej jest etyczne i na miej-
scu?
Być może moje poglądy nie są nowo-
czesne, wszak dziś wszystko jest na 
sprzedaż, mnie to jednak nie przekonu-
je. Z przyjemnością i wielkim zaanga-
żowaniem pracownicy promocji i inni 
urzędnicy z wolbromskiego magistratu 
biorą udział w różnych działaniach cha-
rytatywnych, pomagają w ich organiza-
cji i obsłudze. Nie czynią tego jednak 
„służbowo”, ale w czasie prywatnym 
i nie chwalą się zasługami, bo nie robią 
tego dla poklasku.

Jakże łatwo wskazywać palcem kto po-
winien zająć się zbiórką pieniędzy 
z WOŚP, ale dlaczego nie zająć się 
sprawą samemu? Jakież to wielkie za-

sługi w czynieniu dobra dla potrzebują-
cych mają osoby krzyczące najgło-
śniej?  I czym, prócz zasięgu, różni się 
akcja Owsiaka od akcji Sióstr Karmeli-
tanek, które na co dzień ciężko pracują 
na rzecz potrzebujących i im pomaga-
ją, a 8 stycznia, poprzez organizację 
koncertu charytatywnego, zbierały 
w Wolbromiu środki na pomoc dla po-
trzebujących dzieci z naszego sąsiedz-
twa? Tych „dlaczego?” pewnie można 
by zadać więcej... Faktem jest, że jak 
na 22 tysięczną gminę niezbyt wielu 
chętnych wrzuciło do puszek datek na 
pomoc dla sąsiadów w zamian za za-
proszenie na koncert, ale znaleźli się ta-
cy, co dali wiele za innych!
Czy udział w szeroko reklamowanej 
w mediach wielkiej akcji jest lepszy od 
cichej pomocy lokalnym potrzebują-
cym?
Jeszcze jedno: napisał ewangelista Ma-
teusz „Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie 
trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią 
w synagogach i na ulicach, aby ich lu-
dzie chwalili. Zaprawdę, powiadam 
wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. 
Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie 
wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, 

aby twoja jałmużna pozostała w ukry-
ciu”. Tak właśnie zrobiły osoby, które 
nie pochwaliły się na sesji Rady Miej-
skiej swoimi większymi niż 50 zł daro-
wiznami w związku z koncertem 
Pectusa...

Na razie na tym zakończę – obiecując 
kiedyś powrócić do mojej wizji promo-
wania gminy, uwarunkowań promowa-
nia gminy Wolbrom, a także 
wszystkich aspektów jakie decydują 
o tym, że w tym wypadku „chcieć” nie 
zawsze znaczy „móc”.

PS. Osobom, które czują potrzebę po-
magania innym proponuję rozejrzeć się 
wokół – tak wiele wśród nas potrzebu-
jących. A tym, którzy spragnieni są roz-
rywki, sugeruję czynny udział 
w licznie organizowanych w naszej 
gminie imprezach kulturalnych, czy 
sportowych – nie wszystkie są bileto-
wane.

Ewa Barczyk 
Kierownik Referatu Komunikacji 

Społecznej i Promocji
UMiG Wolbrom

sowanie unijne ma wynosić maksy-
malnie 75 proc. kosztów kwalifikowa-

nych inwestycji. 
E. Barczyk
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MEDIANA Firma Usługowo-Informacyjna, 
Siemianowice Śląskie, 
www.mediana.biz.pl

 5000 szt.

                                                                          

Miło nam poinformować, że na 
wysokiej 760 pozycji na 3074 klu-
by sportowe w Polsce znalazł się 
nasz - skromny budżetem, ale 
wielki osiągnięciami i dokonania-
mi - UKS Judo Wolbrom, kiero-
wany przez trenera Czesława 
Łaksę. Jest to najlepszy wynik 

w powiecie olkuskim. Na 2305 
miejscu uplasował się wolbrom-
ski klub łuczniczy - UKS Diana, 
a na miejscu 1790 znalazł się 
MUKS Ilkus Olkusz, w którym 
medale zdobywają wolbromscy 
biegacze.  

E. Barczyk

Augustyn Sikora, Stanisław Koło-
dziej, Czesław Gbyliczek i Kazimierz 
Golda. 
Każdy z radnych został zapytany, czy 
wyraża zgodę na kandydowanie i oka-
zało się, że radny Augustyn Sikora 
wolałby pracować w Komisji ds Bu-
dżetu i Praworządności i nie wyraził 
zgody na kandydowanie do Komisji 
Rewizyjnej. W takiej sytuacji prze-
wodniczący Włodzimierz Żurek po-
prosił o zgłoszenie innej kandydatury 
na miejsce proponowanego wcześniej 
radnego. Została zgłoszona jedna pro-
pozycja – pracującego już wcześniej 
w tej komisji Adama Siewierskiego. 
Po dokonaniu indywidualnych głoso-
wań na każdego z kandydatów 
w skład Komisji Rewizyjnej, która 
później się ukonstytuowała, weszli 
radni:

 Skład cało-
ści komisji przegłosowano 13 
głosami popierającymi przy 7 wstrzy-
mujących się. 
Po tym głosowaniu omówiono pro-
jekt uchwały zakładający zwiększe-
nie liczby radnych, którzy będą 
wchodzić w skład pozostałych 3 ko-
misji. Dotychczas komisje składały 
się z 5 radnych, a nowa uchwała 
zwiększyła ich liczbę do 6. Po krót-

kiej dyskusji, w której poddawano 
wątpliwość zasadność propozycji rad-
ni uchwałę przyjęli 12 głosami popie-
rającymi projekt, przy 7 głosach 
przeciwnych i 1 wstrzymującym się.
Następnie w podobny sposób, jak 
przy wyborze Komisji Rewizyjnej 
(poprzez indywidualne głosowanie na 
każdego kandydata) wybrano pozosta-
łe komisje.
Do składu 

zaproponowano rad-
nych: Stanisława Pyzio, Czesława 
Gbyliczka, Adama Sypienia, Sebastia-
na Woźniaka, Mariana Ligienzę i Ire-
neusza Mudynia. 
Skonsternowany brakiem propozycji 
wejścia w skład komisji radnego Au-
gustyna Sikory Stanisław Kołodziej 
zapytał dlaczego niektórzy radni będą 
pracować w dwóch komisjach, a rad-
ny Sikora nie. Przewodniczący Żurek 
przypomniał, że pan Sikora nie wyra-
ził zgody na pracę w Komisji Rewi-
zyjnej i stwierdził, że można zgłosić 
siódmą kandydaturę do wybieranej 
właśnie komisji, a decyzja o ostatecz-
nym składzie zostanie podjęta przez 
głosowanie. 
W wyniku głosowania w skład Komi-
sji ds Budżetu i Praworządności osta-
tecznie weszli:

 nie wystarczyło do jego 
wyboru. 
W analogiczny sposób jak wcześniej -
18 głosami „za” - ustalono skład 

W jej skład weszli radni:

Na koniec – według takich samych 
jak wcześniej zasad – z 16 głosami 
poparcia - dokonano wyboru 

w skład której weszli: 

Uchwała o przyjęciu składów po-
szczególnych komisji Rady została 
przyjęta 14 głosami „za” przy 3 
wstrzymujących się od głosu i trzech 
osobach które siedząc na sali obrad 
głosu nie oddały. 
Przewodniczący Włodzimierz Żurek 
nie omieszkał wobec tego przypo-
mnieć, że głosowanie jest częścią po-
winności przyjętych przez radnych 
wraz z mandatem. 

E. Barczyk

Złote w tym roku gody świętowali: Ma-
ria i Zbigniew Bańscy z Wolbromia, 
Marianna i Wiesław Barczykowie z Go-
łaczew, Stanisława i Stanisław Białaso-
wie z Chełmu, Barbara i Stanisław 
Chłostowie z Załęża, Helena i Henryk 
Gajewscy z Domaniewic, Wiesława 
i Stanisław Haberkowie z Dłużca, Jani-
na i Stanisław Januszkowie z Goła-
czew, Maria i Stefan Januszkowie 
z Wolbromia, Kazimiera i Andrzej Ja-
sińscy z Wolbromia, Władysława i Bo-
lesław Kałwowie z Wolbromia, 

Krystyna i Walerian Karoniowie z Zaba-
gnia, Helena i Stanisław Knapowie 
z Zarzecza, Krystyna i Mieczysław 
Knapowie z Wierzchowiska, Janina 
i Tadeusz Kołodziejczykowie z Cheł-
mu, Kazimiera i Stanisław Kończyko-
wie z Zabagnia, Marianna i Władysław 
Kowalowie z Budzynia, Henryk i Sabi-
na Kusiowie z Brzozówki, Lidia i Mie-
czysław Łonakowie z Wolbromia, 
Janina i Ryszard Noconiowie z Chrzą-
stowic, Stanisława i Mieczysław Opił-
kowie z Łobzowa, Zenobia i Bolesław 
Pałkowie z Zarzecza, Krystyna i Bog-
dan Pasichowie z Zarzecza, Zuzanna 
i Stanisław Przyjemscy z Zabagnia, Ce-
cylia i Władysław Ramsowie z Wolbro-
mia, Henryka i Edmund Rogalscy 
z Wolbromia, Aleksandra i Stanisław 
Rolkowie z Zarzecza, Marianna i Miro-
sław Skoczeniowie z Zabagnia, Włady-
sława i Wiesław Szczurowie z Dłużca, 
Marianna i Zygmunt Szczygłowie 
z Wolbromia, Władysława i Wacław 
Wróblewscy z Gołaczew.
Podczas uroczystego spotkania w Cen-

trum Kultury fetowano również parę, 
która dotrwała brylantowego jubileuszu 
– wspólnie przeżytych 60 lat. Państwo 

Franciszka i Edmund Sewerynowie po-
brali się 9 stycznia 1951 r.

E. Barczyk

Ciąg dalszy ze str. 1.



Pięknym prezentem, z najlepszymi 
życzeniami dla ukochanych dziad-
ków, były występy artystyczne w wy-
konaniu dzieci z Zespołu Szkół 
w Zarzeczu, które na początek zapre-
zentowały żartobliwą scenkę rodzajo-
wą, a następnie tradycyjne jasełka, 
nagrodzone w tegorocznym Miejsko-
Gminnym Przeglądzie Grup Jasełko-
wych. Rodzinną atmosferę podgrze-

wała pięknie przygrywająca kolędy 
lokalna orkiestra dęta OSP pod batutą 
Wiesława Sikory. Dziadkowie nie 
kryli wzruszenia podczas występów 

utalentowanych wnuków, a spotkanie 
zakończyło wspólne śpiewanie kolęd.
 

E. Barczyk

W przeglądzie, który ma na celu 
promowanie i kultywowanie zwy-
czajów karnawałowych oraz obrzę-
dów jasełkowych, wzięło udział 7 
grup szkolnych i 1 grupa w katego-
rii dorosłych. 
Nagrody, przyznane przez jury 
w składzie: Henryka Rogal – kie-
rownik zespołu regionalnego „Łob-
zowianie”, Marta Gaweł – muzyk, 
Teresa Flakiewicz – kulturoznawca 
oraz Urszula Baran – przedstawi-
ciel Referatu Komunikacji Społecz-
nej i Promocji UMiG Wolbrom, 
otrzymały:

 – OREW za spektakl 
„Czar Bożego Narodzenia” przygo-
towany pod kierunkiem pań – Kata-

rzyny Pogłódek, Karoliny Ogonek 
i Małgorzaty Bratek.

– grupa Marionetki ze 
Szkoły Podstawowej w Chełmie za 
spektakl „Witajcie w Betlejem” 
pod kierunkiem pań – Ewy Fugle-
wicz i Anny Świerczek.

 – Zespół Szkół w Za-
rzeczu za spektakl „Betlejemscy 
Wędrowcy” pod kierunkiem pań – 
Danuty Sypień i Stanisławy Nocoń.

 – grupa teatralna z Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej w Lgocie 
Wolbromskiej za spektakl „Tak się 
działo” przygotowany przez pana 
Janusza Świerczka i panią Agniesz-
kę Tarnówkę.

Przyznano również następujące 

• Szkoła Podstawowa w Jeżówce – 
spektakl „Bóg się rodzi” pod kie-
runkiem pań – Sylwii Kowal i Aga-
ty Wójcik za oprawę muzyczną 
i sprawność wokalną
• Zespół Szkół w Dłużcu – spektakl 

„Ta noc wszystko zmieni” przygo-
towany przez panie – Małgorzatę 
Gamrot i Urszulę Latacz za kulturę 
słowa, interpretację tekstu i prowa-
dzenie aktorów
• Szkoła Podstawowa w Kąpielach 
Wielkich – spektakl „Nie było miej-
sca...” przygotowany przez panią 
Joannę Duch za zamysł insceniza-
cyjny i scenograficzny
• Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wol-
bromiu – spektakl „Dzisiaj w Betle-
jem” pod kierunkiem s. Mileny 
Widlińskiej za scenariusz i rozwią-
zania scenograficzne.

Jury miało twardy orzech do zgry-
zienia, ponieważ poziom przedsta-
wień był bardzo wysoki 
i wyrównany. Widzowie byli pod 
wrażeniem przygotowania aktorów 
pod względem interpretacji tekstu 
i kultury słowa oraz dopracowa-
nych kostiumów i rekwizytów, 
a także oprawy muzycznej prezen-
towanych spektakli. Zwycięskie 
przedstawienie przygotowane 
przez OREW wywołało ogromne 
wzruszenie wśród publiczności, 

która na stojąco i gromkimi brawa-
mi wyraziła swój podziw. Choć mó-
wi się, że dzisiejsza młodzież jest 
trudna i wielu rzeczy nie rozumie, 
tym zachowaniem udowodniła coś 
zupełnie innego... 

Wyrazy uznania i serdeczne gratula-
cje należą się wszystkim osobom 
przygotowującym przedstawienia 
jasełkowe za ogromny trud włożo-
ny w ich reżyserię i inscenizację.

E. Barczyk



19 stycznia w Przedszkolu Publicznym 
Nr 1 w Wolbromiu odbyły się „Ekolo-
giczne jasełka”. Przedstawienie przygo-
towane przez panią Beatę Strojną 
zaprezentowały 6-latki z grupy „Za-
jączki”. Maluchy w barwnych kostiu-
mach przedstawiły spektakl z 
ekologicznym przesłaniem, w którym 
obok postaci znanych z tradycyjnych 
jasełek, pojawiły się zwierzęta leśne 
oraz owady, przychodzące z darami do 
Dzieciątka. Mali aktorzy zachwycili wi-

downię swoją grą, śpiewem oraz weso-
łymi pląsami. Poczynania dzieci bacz-
nie obserwowali zaproszeni goście – 
pan Ireneusz Posełek, reprezentujący 
UMiG Wolbrom, ks. proboszcz Mie-
czysław Raszewski oraz dumni rodzi-
ce.  Po przedstawieniu ks. proboszcz 
pogratulował dzieciom tak cudowne-
go występu i rozdał słodkości oraz pa-
miątkowe obrazki.

U. Baran

W związku z ubiegłoroczną nowelizacją 
Karty nauczyciela do końca stycznia sa-
morządy muszą wypłacić dodatki uzu-
pełniające do pensji nauczycieli, którzy 
nie osiągnęli średniej płacy. Jednorazo-
we wyrównania stanowią różnicę pomię-
dzy tym, co nauczyciel otrzymał już 
jako zapłatę za pracę, a zagwarantowaną 
płacą średnią.
Gmina Wolbrom musi wypłacić nauczy-
cielom kwoty najwyższe w całym powie-
cie olkuskim - ogółem blisko 400 tys. zł 
(dokładnie 393 277, 03 zł) z czego kwo-
ta 111 899,14 zł przypadnie nauczycie-
lom mianowanym, a 281 377,89 zł – 
nauczycielom dyplomowanym. Nauczy-
ciel mianowany, pracujący cały rok na 
pełnym etacie, poza „trzynastą pensją”, 
dostanie 2 280 zł, a nauczyciel dyplomo-
wany - 1 836 zł. Stażyści i nauczyciele 
kontraktowi zarabiają w gminie Wol-
brom ponad określone w Karcie Nauczy-
ciela wskaźniki. Tak wysokie dopłaty do 
nauczycielskich etatów wynikają z bar-
dzo nieefektywnej organizacji szkół 
w naszej gminie. 
Podobnie niekorzystnie kształtuje się 
udział środków własnych Gminy 

w utrzymaniu oświaty, zapisany w pro-
jekcie budżetu na 2011 r. Utrzymanie 
szkół, w których co roku ubywa 
uczniów, będzie kosztowało gminę bli-
sko 26,5 mln. zł, choć otrzymana sub-
wencja oświatowa, wyliczana według 
liczby uczniów, to tylko połowa tej kwo-
ty – 13, 5 mln zł. 
Jedynym wyjściem z tej sytuacji wydaje 
się racjonalizacja sieci szkół, ale jest to 
temat trudny, newralgiczny i wymagają-
cy rozważnych posunięć. W planach jest 
likwidacja małych szkół w Porębie Gór-
nej i Porębie Dzierżnej oraz połączenie 
wszystkich gimnazjów miejskich w jed-
ną placówkę, która będzie funkcjonować 
w budynkach G1 oraz G3. Projekt został 
już przekazany do zaopiniowania na-

uczycielskim związkom zawodowym. Na-
stępnie radni przegłosują uchwałę inten-
cyjną w sprawie nowej organizacji szkół, 
która zostanie przekazana do oceny kura-
torium oświaty. Odbędą się także spotka-
nia z rodzicami, podczas których każdy 
zainteresowany będzie mógł zapoznać się 
danymi demograficznymi i ekonomiczny-
mi, a także przedstawić swoje racje. 
Do gabinetu burmistrza już teraz przyby-
wają kolejne delegacje zaniepokojonych 
plotkami rodziców. Wszyscy zostaną wy-
słuchani, ale ważne jest by nie dawać się 
ponosić emocjom i demagogii. Reorgani-
zacja będzie przeprowadzona z uwzględ-
nieniem wszystkich znaczących 
argumentów, w tym dobra dzieci.

E. Barczyk

W roku 2000 było 9426 wolbromian, 
a później liczba mieszkańców naszego 
miasta wynosiła kolejno: w 2001r. - 
9429, w 2002 r. - 9367, w 2003 r. - 
9320, w 2004 r. - 9232, w 2005 r. – 
9199, w 2006 r. – 9178, w 2007 r. - 
9156, w 2008 r. – 9122, w 2009 r. - 
9088, a w 2010r. - 9011 osoby.
Liczba mieszkańców gminy w poszcze-
gólnych latach wynosiła: w 2000 r. - 
23.852, w 2001 r. – 23.916, w 2002r. – 
23.850, w 2003r. – 23.766, w 2004r. – 
23.682, w 2005r. – 23.651, w 2006r. - 
23.614, w 2007r. – 23.588, w 2008r. – 
23.561, w 2009r. - 23.557, a w 2010r. - 
23.460 osób.
Pod koniec 2010 roku najludniejszymi 
w gminie sołectwami, które przekroczy-
ły tysiąc mieszkańców były: Gołacze-
wy, gdzie mieszkają 1463 osoby, 
Zarzecze - 1213 mieszkańców, Łobzów 
1083 (łącznie z Wymysłowem) i Jeżów-
ka - 1055 osób. 
Liczba mieszkańców sołectw gminy na 
dzień 01.01.2011 (w nawiasie stan na 

dn. 01.01.2010, 29.01.2009r.):
Boża Wola – 140 (135 w 2010 i 130 
w 2009), Brzozówka – 505 (506, 495), 
Budzyń – 146 (148, 152), Chełm – 
900 (884, 881), Chrząstowice – 524 
(519, 520), Dłużec – 785 (786, 780), 
Domaniewice – 381 (386, 382), Goła-
czewy – 1463 (1474, 1474), Jeżówka 
– 1055 (1071, 1068), Kaliś – 194, 
(192, 191), Kąpiele Wielkie – 971, 
(978, 980), Kąpiołki – 135 (135, 136), 
Lgota Wielka – 314 (310, 307), Lgota 
Wolbr.- 384 (387, 387), Łobzów z kol. 
Wymysłów– 1083 (1077, 1073), Mie-
chówka – 82 (83, 81), Podlesice II -
143 (142, 142), Poręba Dzierżna – 
502, (519, 517), Poręba Górna – 492 
(493, 499), Strzegowa z kol. Strzego-
wa – 619 (616, 618), Sulisławice – 
364 (368, 363), Wierzchowisko – 716 
(710,710), Zabagnie – 465 (476, 473), 
Załęże – 594 (596, 596), Zarzecze – 
1213 (1200, 1193), Zasępiec – 279 
(278, 283). 

W. Biernacki

W tym roku przedszkolaki przygoto-
wały inscenizację pt. „Leśno-bajko-
we jasełka”. Przebrane w bajeczne 
stroje, przy akompaniamencie i śpie-
wie starszych kolegów, przywołały 
we wspomnieniach pensjonariuszy 
znane postacie z bajek, które szły do 
stajenki złożyć pokłon Maleńkiemu.
U żłóbka dzieci składały dary mate-
rialne, ale największym darem, jaki 
przyniosły była ich obecność i ra-
dość którą wniosły do domu opieki. 
W całe przedsięwzięcie włączyli się 
również rodzice, którzy oprócz po-
mocy niesionej małym aktorom, 
przygotowali własne wypieki dla wi-
downi.  
Po burzy oklasków, będącej podzię-
kowaniem i uznaniem za wspaniałe 
przedstawienie, jeden z mieszkań-

ców wyrecytował bajkę, którą napi-
sał specjalnie na tę okoliczność. 
Dla dzieci spotkanie jest wielkim 
przeżyciem i doświadczeniem, które 
kształtuje ich osobowość, uczy em-
patii i na długo pozostaje w pamięci. 
Dorośli zaś dzięki dzieciom mają 

możliwość przeniesienia w przy-
szłość tego, co najpiękniejsze z prze-
szłości.

Wychowawca Oddziału Przedszkolnego 
przy Zespole Szkół w Dłużcu

 Aleksandra Grela



Niedawno nasza redakcja przyłączyła 
się do kampanii zachęcającej do udzie-
lania pomocy choremu dziecku, które 
ma szanse na odzyskanie zdrowia 
przez przeprowadzenie u niego kosz-
townej operacji. Na nasz apel odpowie-
działy dzieci ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Wolbromiu, które postanowiły 
oddać dochód z corocznego kiermaszu 
świątecznego potrzebującemu chłop-
cu. 
Dzięki zaangażowaniu ponad 150 
uczniów, nauczycieli oraz pani dyrek-
tor Elżbiety Sojki udało się zebrać dla 
Daniela 800 zł. Na zaproszenie szkoły 
chłopiec odwiedził SP1 i spotkał się 
z młodymi darczyńcami, którzy prze-
kazali mu swój „dar serca”, składając 
życzenia szybkiego powrotu do zdro-
wia oraz spełnienia wszystkich ma-
rzeń. Chłopiec dostał także od swoich 

nowych przyjaciół grę Scrabble, która 
umili mu pobyt w szpitalu. 
Na koniec Danielek został zaproszony 
przez dzieci do zwiedzenia szkoły. Wi-
dać było, że chłopiec wśród swoich 
wolbromskich rówieśników czuł się 
jak ryba w wodzie. 
W podziękowaniu za wsparcie chło-
piec zostawił w szkole na pamiątkę 
swoje zdjęcie z podpisem :

O puchar prof. Mariana Wieczystego 
walczyły najlepsze pary z całej Polski, 
które wykonały narodowe TAŃCE 
POLSKIE: mazura, kujawiaka, oberka 
i krakowiaka w strojach wizytowych 
i w oprawie przepięknych aranżacji mu-
zycznych.
W Turnieju Tańców Polskich po raz 
pierwszy w historii wzięli udział tance-
rze z młodszej grupy ZPiT „WOLBRO-
MIACY” przygotowani przez 
instruktora tańca – 

Z racji wysokiej rangi turnieju emocje 
były ogromne. Nasze pary, choć dobrze 
przygotowane, nie mogły liczyć na 
wielki sukces, wobec wielkiego do-
świadczenia konkurentów. Niemniej 
jednak - jak na pierwszy raz - nasze pa-
ry osiągnęły wielki, osobisty sukces, ry-
walizowały z naprawdę wspaniałymi 
tancerzami. 
-Obserwując ich, widziałem, że wszyst-
kie braki są do nadrobienia, potrzebuje-
my po prostu więcej prób, 

poświęconych wyłącznie tej formie. Sło-
wa uznania należą się Jakubowi i Nata-
lii, którzy brali udział w dogrywce 
półfinałowej – brakło bardzo niewiele, 
by dostali się do finału - komentował 
Łukasz Neter, instruktor tańca.
Gratulacje dla naszych małych tancerzy, 
ale także dla ich instruktora, który w fi-
nale swojej kategorii bezkonkurencyj-
nie zdobył pierwsze miejsce i złoty 
medal.

E. Barczyk

„Dziękuję wszystkim za okazane mi 
serce. Zawsze będę przy Was w modli-
twie. 

Daniel Kusarek”

Życzymy Danielowi szybkiego powro-
tu do zdrowia oraz nieustającej pogo-
dy ducha!

P. Machajska

Dzięki mojej dociekliwości w kwe-
stii kwoty, jaka została przekazana, 
uzyskaliśmy informację, że każdy z 
wymienionych radnych przekazał 
na ten cel 50 zł!
W tym kontekście darczyńcom pole-
camy do rozważenia słowa z Ewan-
gelii według św. Mateusza           
(Mt 6, 1 - 6. 16 – 18) o dawaniu jał-
muzny oraz wiersz Lusi Ogińskiej 
"Jałmużna", który pozwolę sobie za-
cytować w całości:

Gdy komuś dajesz jałmużnę,
niech tego nie widzi gawiedź,

niech cię nie zwodzą sny próżne
O ziemskiej chwalbie i sławie.
Niech twe uczynki, twe serce,

kornie okryją się cieniem.
Jest ktoś, kto widzi najwięcej

— to Bóg, On zna twe sumienie.
Gdy niesiesz pomoc i wsparcie,

nie trąb w koło obłudnie,
miej świata brawa w pogardzie,
gdy dajesz szczerze jałmużnę!

Dziś dobroczyńcy gorliwi
wydają uczty i bale,

piją na koszt nieszczęśliwych,
i piją za zdrowie kalek.
Damy opasłe na uczcie

bawią się, tańczą i jedzą
ich serca zimne, choć tłuste,
dzierżą patronat nad biedą!

Pragną ... by świat ich wciąż chwalił,
nie dostrzegł serc jak kamienie,

nie pomną nędzni i mali,
że Bóg zna każde sumienie!
............................................

Jeśli ty dajesz jałmużnę, pozostań 
w cieniu, bez blasku!

Czyny prawdziwie pobożne nie 
potrzebują poklasku! 

Włodzimierz Żurek



Miejsko-Gminne Centrum Medycze WOL-MED Wolbrom tel. 32 644 10 29
Straż Pożarna – 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Wolbromiu tel. 32 647 25 70
Zespół Ratownictwa Medycznego w Olkuszu  tel. 32 645 20 02
Komisariat Policji w Wolbromiu tel. 32 649 33 50
Straż Miejska w Wolbromiu tel. 32 644 15 15,  662 298 296
Urząd Miasta i Gminy Wolbrom
tel. centrala – 32 644 23 04, 32 644 23 36, 32 644 23 20, tel. sekretariat – 32 644 12 60
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tel. 32 644 17 56, 32 644 17 72
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 32 644 10 75
Wolbromski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
Oczyszczalnia Ścieków – tel. 32 644 12 54
Dział Eksploatacji Sieci – tel. 32 644 11 35
Centrum Kultury, Promocji i Informacji w Wolbromiu 32 6441 341
Placówka energetyczna (Enion SA. Punkt handlowej obsługi klienta Wolbrom) tel. 32 644 10 39
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego - tel. 66 22 98 300

Olbrzymie zainteresowanie turnie-
jem przerosło oczekiwania organi-
zatorów, którzy byli zmuszeni do 
ograniczenia liczby chętnych. Osta-
tecznie w turnieju ping-ponga 
uczestniczyło 150 zawodników, ry-
walizujących w pojedynkach indy-
widualnych i deblu. Na najlepszych 
zawodników i drużyn reprezentują-
cych szkoły czekały niezwykle war-
tościowe nagrody rzeczowe, 
dyplomy i puchary. 
Warto zaznaczyć, iż na zwycięzcę 
w grach pojedynczych czekała do-
datkowo nagroda pieniężna w wyso-
kości 200 zł. Nieco mniej, bo 150 
złotych otrzymał zawodnik za zaję-
cie drugiego miejsca, 100 zł za trze-
cie miejsce i 50 zł za czwartą 
lokatę. Najwięcej kasy zdobyła Ka-
rolina Gil z SP w Chełmie, która do 
200 zł za zwycięstwo indywidualne 
dołożyła 50 złotych za zwycięstwo 
w konkursie Miss Turnieju. Miste-
rem został wybrany Marcin Mar-
chwiarz. Dyplomem i pucharem 

został uhonorwany również naj-
młodszy uczestnik turnieju Igor 
Rogal z Wolbromia. W klasyfikacji 
drużynowej szkół podstawowych, 
gdzie nagrodami były stoły do teni-
sa stołowego, zwyciężyła SP 
w Łobzowie, pokonując SP Trzy-
ciąż i SP w Swojczanach. Szkołę 
w Łobzowie reprezentowali w tur-
nieju: Katarzyna Pasich, Karolina 
Latos, Igor Kołodziej i Dominik 
Chmura. 
Puchary, dyplomy, nagrody pie-
niężne i rzeczowe wręczali organi-
zatorzy i sponsorzy: radny sejmiku 
małopolskiego Jacek Soska, radny 
gminny Józef Łysek, dyrektor wy-
działu Starostwa Powiatowego 
w Olkuszu Jan Książek, włodarze 
gmin: burmistrz Wolbromia Jan 
Łaksa, wójt Charsznicy Jan Że-
brak, wójt Trzyciąża Roman Żela-
zny, przewodniczący sejmiku 
małopolskiego Kazimierz Barczyk 
i inni zaproszeni goście z powiatu 
olkuskiego i miechowskiego oraz 

województwa. 
Zawody, które miały na celu propa-
gowanie sportu i zdrowego trybu 
życia, zakończyła dyskoteka i degu-
stacja potraw regionalnych, przygo-
towanych przez gospodynie 
z KGW w Jeżówce. Później dla 
wszystkich dorosłych rozpoczęła 
się całonocna biesiada karnawało-
wa przy muzyce zespołu Selekt. 
Festynowi towarzyszyły stoiska dy-
daktyczne instytucji świadczących 
usługi dla rolnictwa. Materiał filmo-
wy z jakże udanej i pożytecznej im-
prezy sportowej przygotowała 
ekipa dziennikarzy TVP Kraków. 
Nieocenioną pomoc w organizacji 
imprezy wnieśli pracownicy Szkoły 
Podstawowej w Jeżówce, Urzędu 
Miasta i Gminy w Wolbromiu oraz 
nauczyciele sędziujący spotkania 
pod kierunkiem sędziów głównych: 
Krzysztofa Szczepankiewicza i To-
masza Szczepankiewicza. 

W. Biernacki



do proponowanych stawek diet dla rad-
nych, postulując ich zwiększenie w sto-
sunku do przedstawionych w projekcie 
uchwały propozycji. 

23. stycznia w Świetlicy Gminnej 
w Łobzowie, sołtys wsi Łobzów p. 
Leokadia Maślisz wspólnie z pania-
mi z Koła Gospodyń Wiejskich zor-
ganizowały uroczystość dla 
uczczenia święta Babci i Dziadka. 
Program artystyczny przygotował 
Teatrzyk Świetlicowy pod kierun-

kiem p. Henryki Rogal. Dzieciaki 
zaprezentowały w nim jasełka, uroz-
maicone obecnością bajkowych po-
staci, które recytowały wiersze 
i śpiewały piosenki zawierające ży-
czenia dla ukochanych Babć 
i Dziadków. Uroczystość zaszczycił 
swą obecnością ks. proboszcz Mie-

czysław Raszewski. 
Przy słodkim poczęstunku i degu-
stacji „Stasinych gołąbków”, posia-
dających certyfikat produktu 
lokalnego „Nad Białą Przemszą” 
oraz przy wspólnym śpiewaniu ko-
lęd goście miło spędzili wieczór.

W. Biernacki

E. Barczyk

Ciąg dalszy ze str. 1.




